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„Тази година решихме да разчупим традицията и да подарим един незабравим 

празник на родопчани, те го заслужават“, заяви кметът Ресми Мурад 

Лазерно шоу със снайпери-симуланти ще бъде една от атракциите при честването на 24-ти 

май в Ардино. Тогава в града на Белите брези ще бъде представен първият клуб по 

военно-спортни игри „лазертаг“, които се практикуват сред природата. Ардинци ще 

станат свидетели на нов вид забавление, подобно на пейнтбола-игра, при която се 

използва истинско оръжие с безвредни лазерни лъчи. 
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Гостите на празника ще присъстват на официалното откриване на  „LASERWAR 

BALKANS”, откъдето предоставят оръжията за играта. Предвидени са демонстрации на 

военни бойци от 68-ма бригада. Ще има ястия, приготвени на място от майстори 

в  истинска военно-полева кухня. 

 

Това обяви на брифинг пред медиите в туристическия комплекс „Белите брези“ кметът на 

община Ардино Ресми Мурад. На пресконференцията присъстваха и председателят на 

местния парламент Сезгин Байрям и зам.-кметът Наско Кичуков. Градоначалникът 

посочи, че в момента тече трескава подготовка за празника на писмеността и културата. 

Очаква се тази година 24-ти май да бъде специален за жителите и гостите на града. 

Организаторите са подготвили много изненади. Наред с художествената програма на 

местни самодейни състави, безспорно интересът ще бъде съсредоточен върху уникалната 

изложба на старинни катинари. Експонатите ще бъдат показани в общинския музей. 

Изложбата включва над 250 катинари, брави и ключове от периода между XVIII-ти и ХХ-

ти век.  Колекцията е предоставена от руския гражданин Евгений Смирнов, управител на 

„Булрос груп“ ООД. Експонатите са събирани повече от 10 години и са от различни 

краища на света- Европа, Русия, Индия, Персия, Китай, Тибет и др. 

 

„Подобна уникална експозиция може да се види само в няколко световни музея и затова 

сме горди, че сме едни от първите в България, които ще я покажем“, заяви кметът на 

Ардино. Той добави, че кулминацията на празника ще бъде концертът на рокаджиите от 

„Д-2“ . Групарите ще опънат жици и ще изпълнят едни от най-известните си хитове. 
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„Решихме тази година да разчупим традицията и да подарим един незабравим празник на 

ардинци. Администрацията винаги е държала на културните и спортни прояви и най-вече 

на добруването между хората. Предстои поредната земляческа среща на ардинци. 

Изненада готвим и за Есенните културни празници“, посочи Ресми Мурад. Той допълни, 

че през август Ардино ще бъде домакин на поредното издание на международния турнир 

по тенис на маса, в памет на Джофи-местна легенда в този спорт. 

„ 24-ти май винаги е носел много настроение и винаги зарежда с позитивизъм хората. 

Спокойно мога да заявя, че ардинци споделят идеята, Денят на славянската писменост и 

култура да стане национален празник Още повече, че Ардино има принос в културния 

живот“, каза още Ресми Мурад. Той допълни, че денят няма да мине и без модно дефиле 

на абитуриенти от Випуск 2016, от местното СОУ „В. Левски“. 

Мурад използва възможността да покани на празника жители от целия регион, тъй като 

проявите в Ардино си заслужават да бъдат видяни, не само защото са нетрадиционни, но и 

защото ще носят заряд от празнично настроение. 

На тържеството се очакват гости от побратимените общини и представители на 

изселнически организации. 

Арда нюз 

 


